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Jenter i elektrofag - status etter eitt år
Bakgrunn
Jenter i elektrofag er eit likestillingsprosjekt som skal gå over to år. Saka blei tatt
opp til behandling i Yrkesopplæringsnemnda i april 2018 og det blei vedtatt at
prosjektet skulle starte opp 1. august 2018, sak YN-8/18.
Bakgrunnen for at prosjektet blei starta var eit stort behov for faglærte innan
elektrofag, og at det er ein liten del kvinner i desse yrka. Prosjektet skal bidra til at
fleire jenter i skolen skal velje elektrofag. I oktober 2018 fekk Utdanningsavdelinga
ein førespurnad frå Barne- og likestillingsdepartementet der dei etterspurte lokale
tiltak for å motverke kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesval. Jenter i
elektrofag er eit slikt tiltak og er eit bidrag i likestillingsarbeidet. Prosjektet skal
opne valhorisonten slik at elevane blir bevisste på at dei kan velje utradisjonelt. I
starten var prosjektet avgrensa til Nordmøre og Romsdal, men etterkvart blei også
Sunnmøre inkludert på grunn av stor interesse for prosjektet her.
Vurdering
Prosjektleiar Anne Hilde Moldver har sidan prosjektet starta utført ei rekke
aktivitetar. Desse aktivitetane skal bidra til å auke interessa for elektrofaga blant
jenter når dei søker vidaregåande opplæring. Moldver har mellom anna deltatt på
Karrieredagane i Molde, Kristiansund og Surnadal. Like etter karrieredagane var det
ei auke i talet frå 2017 på elevar frå 10. klasse som valde å hospitere i elektrofaga.
Mediedekning
Prosjektet har blitt marknadsført i media ved hjelp av pressemelding, radiointervju,
artiklar i aviser og via sosiale media. I løpet av hausten 2019 vil prosjektet
marknadsførast aktivt over heile fylket. Det er laga rollups og flygeblad om
prosjektet. I tillegg blei det laga genserar som brukast av jentene som deltek på
karrieredagane, dei som er ute på skolebesøk og under andre arrangement. Det er
skaffa fleire genserar som skal nyttast for å marknadsføre prosjektet i ulike
samanhengar.
Prosjektet har ei eiga Facebook-gruppe med eit nettverk for jenter i elektrobransjen
i fylket. Det har vore utfordringar med å auke talet på medlemmar i gruppa, og det
vil arbeidast vidare for å skape aktivitetar og auke medlemstalet.
Jentelunsjar
Det blei arrangert «jentelunsjar» der det blei samla jenter frå Vg1 elektrofag, byggog anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon. Dette bidrog til at jentene

blei kjent med kvarandre. I tillegg var målet å skape eit miljø der dei kunne dele
erfaringane med å vere jente i eit miljø dominert av gutar. Det blei stor interesse
for jentelunsjane og det var positive tilbakemeldingar frå deltakarane. Det er
ønskeleg å gjennomføre slike samlingar på dei største vidaregåande skolane i
fylket.
Fagkveld
Prosjektet blei også presentert på fagkvelden ved Kristiansund vidaregåande skole
for lærarar og elektrobedrifter i Nordmørsregionen. Erfaringane frå fagkvelden
syner at det må arbeidast for å betre haldningane til bedriftene slik at dei ser
fordelane med å ha jenter som lærling i elektrofaga.
Nettverksmøte og skolebesøk
Prosjektet blei presentert på nettverksmøte for rådgivarar. For at rådgivarane på
ungdomsskolen skal gi elevane god rettleiing må dei ha kunnskap om yrkesfag.
Vidare er det viktig at dei får informasjon om kva mulegheiter som fins etter
oppnådd fag- og sveinebrev for både gutar og jenter som vel utradisjonelt.
Det blei også gjennomført skolebesøk på ungdomsskolar. Formålet var å opplyse
elevane om fordelane med å velje utradisjonelt, og om kva for mulegheiter dei har
når dei vel elektrofag. Det er panlagt å gjennomføre skolebesøk i løpet av skoleåret
2019/2020 også.

Forslag til vedtak:
Yrkesopplæringsnemnda tek saka om jenter i elektrofag – status etter eitt år til
orientering.
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